
UCHWAŁA NR 174/XXIV/2016
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian do Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Konopiska.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 7 i 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z póżn. zmian.) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 
w Gminie Konopiska,  Rada Gminy w Konopiskach uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach   prowadzonych 
przez Gminę Konopiska, stanowiącym załącznik do uchwały nr 245/XXV/09 Rady Gminy w Konopiskach z 
dna 31 marca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 69 poz. 1544 z roku 2009) wprowadza się następujące 
zmiany:

§ 14. otrzymuje brzmienie:

"1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w 
wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, przyznaje się dodatek mieszkaniowy 
uzależniony od stanu rodzinnego, wypłacany co miesiąc  w wysokości:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 1 zł

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 2 zł

3) przy trzech osobach w rodzinie - 3 zł

4) przy czterech osobach w rodzinie i więcej - 4 zł

2. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 1 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim 
zamieszkujących:

1) współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu do ukończenia 18 
roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do 21 roku 
życia;

2) pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego współmałżonka niepracujące 
dzieci będące studentami, do czasu ukończenia przez nie studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 26 roku życia;

3) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego źródła dochodów.

3. Małżeństwu nauczycieli przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy.

4. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – wójt.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek       o jego 
przyznanie.

6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku placówkach przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, 
wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.

7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie świadczenia pracy, a także w okresach:

a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

c) korzystania z urlopu wychowawczego.

8. Prawo dodatku wygasa:
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1) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym ustały warunki uprawniające do pobierania dodatku;

2) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie  lub rozwiązanie stosunku 
pracy.

9. Wypłacanie dodatku ulega zawieszeniu na okres urlopu bezpłatnego nauczyciela.

10. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany 
niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek – wójta.

11. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły lub wójta o zmianie członków rodziny, nienależnie 
pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi od chwili zaistniałej sytuacji.

12. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu."

§ 2. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach   prowadzonych 
przez Gminę Konopiska, stanowiący załącznik do uchwały nr 245/XXV/09 Rady Gminy w Konopiskach z dnia 
31marca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śląsk.  Nr 69 poz. 1544 z roku 2009) po zmianach w Uchwale nr 
366/XXXIX/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląsk.  Nr 196  poz. 3008 
z roku 2010) wprowadza się następujące zmiany:

§ 9. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"Nauczycielowi przyznaje się dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu   - nauczyciela 
stażysty i kontraktowego w wysokości 50 zł. miesięcznie."

§ 10. otrzymuje brzmienie:

" 1. Nauczycielowi przyznaje się dodatek funkcyjny z tytułu:

1) powierzenia wychowawstwa klasy, wychowawstwo w klasie „ 0” i w przedszkolu:

a) w wysokości 70 złotych miesięcznie,

b) za każdego ucznia w klasie lub dziecko w przedszkolu 5 zł miesięcznie.

2) Nauczycielowi przedszkola przysługuje dodatek za wychowawstwo jeżeli tygodniowy wymiar godzin w 
danej grupie wynosi co najmniej ½ etatu.

3) Nauczycielowi przedszkola przysługuje jeden dodatek za wychowawstwo niezależnie od liczby oddziałów 
w których prowadzi zajęcia.

2. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub funkcji, a jeżeli nastąpiło to pierwszego dnia miesiąca to od tego 
dnia.

3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w czasie:

a) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

b) urlopu dla poratowania zdrowia,

c) w okresach, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze,

d) zaprzestanie pełnienia obowiązków z innych powodów – od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest 
przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od 
tego dnia.

4. Dodatek funkcyjny wypłaca się miesięcznie z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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